
 
PÁLYÁZAT 

Ösztöndíjakért felelős bizottsági tag betöltésére 
 
 
 
Bemutatkozásom: 
 Mészáros Dorottya vagyok, az ELTE TTK biológia-természetismeret-
környezettan tanárszakos hallgatója. 2000-ben születtem Budapesten, és azóta is 
a budai agglomerációban lakom. 
 Tanulmányaimat a budaörsi Herman Ottó Általános Iskolában, majd a 
törökbálinti Bálint Márton Általános Iskola és Középiskolában folytattam reál 
tagozaton. Gimnáziumban 5 évet töltöttem, angol nyelvi előkészítővel 
kiegészítve, ami alatt B2-es nyelvvizsgára, valamint informatikából ECDL 
vizsgára tettem szert. 
 Tavaly szeptemberben kezdtem meg második évemet az ELTE-n. Kiskorom óta 
érdekelt a tanári pálya, valamint egyetem mellett tanítok is programozást alsós 
korú gyermekeknek a Logiscool budaörsi iskolájában. 
 
Tapasztalataim: 
 Az ösztöndíjakkal kapcsolatos tapasztalataim már első egyetemi évemben 
megkezdődtek, mivel minden félévben pályáztam rendszeres szociális 
ösztöndíjra. Három félév alatt úgy éreztem, hogy sikerült kiismernem a pályázat 
menetét, és érdeklődtem is a bírálás iránt. 
 Idén került erre először sor, a tavaszi félévben már bírálóként tevékenykedtem, 
ami egy óriási tapasztalat és élmény volt számomra, és úgy gondoltam, hogy 
jobban beleásnám magam az ösztöndíjakkal kapcsolatos ügyekbe. 
 
Motivációm: 
 Motivációim közé tartozik, (ahogy már fentebb említettem), hogy jobban 
rálássak az ösztöndíjakkal kapcsolatos ügyekre, és segíthessem az egyetem, 
valamint társaim munkáját. Úgy érzem, tapasztalt bírálóként felkészíthetnék 
másokat is arra, hogy belőlük is az legyen, és egy remek közösség részévé 
váljanak. A bírálási folyamat nem csak a munkáról, hanem a kapcsolatok 
erősítéséről is szól, hogy mennyire tud az ember csapatban működni, és ez is 
motivál, hogy egy ilyen közösséget építsek, hiszen itt elengedhetetlen az állandó 
kommunikáció, és az, hogy jól kijöjjünk egymással, számíthassunk a másikra. 
 



Ötleteim: 
 Ötleteim a bírálás folyamatára irányulnak, hiszen erre van rálátásom, 
tapasztalatom. Úgy gondolom, nagyobb hangsúlyt kéne fektetni a bírálók 
toborzására, mivel nem sok hallgatóhoz jut el, hogy egyáltalán van ilyen 
lehetőség. Ez azért lenne fontos, mert rengeteg pályázat érkezik egy félévben, és 
ha kevés a bíráló, akkor töméntelen mennyiségű, akár éjszakába nyúló munka 
vár ránk, ami figyelmetlenséghez vezethet. 
 Magát a bírálási folyamatot teljesen jelenlétibe vinném át, a sok kérdés miatt 
néha kaotikussá válik egy-egy ilyen online értekezlet, míg személyesen 
általában eloszlik a már tapasztalt bírálók és az újabbak száma, ezáltal 
hatékonyabban és gyorsabban tudjuk egymás munkáját segíteni. 
 Motivációim között említettem, hogy a bírálási folyamat csak csoportosan 
működik, ezért úgy gondolom, hogy szükség lenne csapatépítő programokra is, 
azért, hogy jobban megismerjük egymást, és gördülékenyen menjen majd a 
közös munka. 
 Szerintem az is probléma jelenleg, hogy a hallgatósághoz nem minden 
információ jut el, és ha kérdésük van nem tudnak kihez fordulni. Ehhez 
létrehoznék egy GYIK felületet az osztondij.elte.hu-ra, ahol minden fontos 
információt megtalálnának a szociális ösztöndíjjal kapcsolatban. Már ez is 
sokban segítené az ösztöndíjasok és a bírálók munkáját, hiszen egy-egy ilyen 
időszak alatt rengeteg emailt és megkeresést kapunk a kérdésekkel kapcsolatban. 
 
 
Köszönöm, ha eljutottál idáig pályázatom olvasásában. Kérdés esetén keress 
bátran az alábbi elérhetőségeken: 
email: mdoriiiii@gmail.com 
telefon: 06205166626 
 
 
 
 

Mészáros Dorottya 
Budapest, 2022. 05. 05. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 


